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Assunto: Ocorrência nº 2020005816 - Fornecimento irregular de gás com risco de explosão
- Condomínio Sofisticato Residence, Recreio dos Bandeirantes

Sessão
Regulatória: 28/04/2022

 
RELATÓRIO

 

1. Trata-se de processo instaurado em face da CEG para apurar os fatos narrados na
Ocorrência nº 2020005816, registrada na Ouvidoria da AGENERSA em 08/05/20, por meio da qual
foi apontado que os usuários do Condomínio Sofisticato Residence se queixaram de gás fraco,
receando uma possível explosão, abrindo chamados junto à Naturgy em 28/04/20 e 30/04/20.

 

2. De acordo com o exposto nos autos, nota-se que, antes da abertura do chamado junto
a CEG, foi identificada em 07/04/2020 a necessidade de realização de procedimento no ramal
interno do condomínio devido a ligação invertida de um aquecedor no bloco 3. A Naturgy informou
aos usuários que o serviço poderia ser realizado por outra empresa, contudo a liberação do gás e
comissionamento somente pela própria Concessionária. O condomínio, por sua vez, optou por
contratar empresa terceirizada que efetuou o reparo, porém religou o gás à revelia da
Concessionária.

 

3. Após reclamações de gás fraco, a CEG
[1]

 compareceu ao local em 28/04/2020 e
30/04/2020 e detectou a ligação irregular realizada pela empresa contratada pelo condomínio,
todavia informou que não identificou vazamentos nas instalações internas.

 

4. Ato contínuo, retornou ao local em 08/05/2020 e interrompeu o fornecimento de gás
em função da revelia da religação no bloco 3. Posteriormente, em 11/05/2020, liberou o
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fornecimento no condomínio após apontar a conformidade do local às normas técnicas. Por fim, em
26/05/2020 realizou a instalação de novo regulador substituindo o provisório.

 

5. A usuária
[2]

 corroborou o afirmado pela Naturgy, mas apontou que alguns usuários do
condomínio atestaram que o aquecedor não funcionava adequadamente. Após vistoria, foi
identificado que a pressão do gás seguia os critérios de fornecimento.

 

6. Encaminhado o feito à CAENE
[3]

, a Câmara entendeu que a Concessionária não
observou as Cláusulas

[4]
 do Contrato de Concessão que versam sobre o cumprimento eficiente  do

serviço público, visto que identificou em 28/04/2020 anormalidades no abastecimento e somente
procedeu com o desligamento do gás em 08/05/2020, pondo em risco os condôminos.

 

7. Ato contínuo, em seu parecer conclusivo
[5]

, a Procuradoria  corroborou as alegações
da CAENE e alegou ter havido descumprimento contratual da Concessionária, considerando o lapso
temporal de 7 dias entre a ciência da irregularidade e a interrupção no serviço de gás, opinando,
portanto, pela aplicação de penalidade.

 

8. Em razões finais
[6]

, a CEG divergiu do apontado pela Agência, afirmando que o
problema foi causado pela pressurização de água e que o ocorrido no condomínio foi um caso
isolado considerando a pandemia, visto que seu procedimento inicial é sempre interromper o
fornecimento de gás. Contudo não o fez, pois não constatou vazamento nas 3 vistorias realizadas no
condomínio, não pondo em risco a segurança dos usuários.  Por fim, apontou que não desrespeitou o
Contrato de Concessão, requerendo, pois, o arquivamento do processo ou alternativamente a adoção
de uma solução adequada, considerando o princípio da proporcionalidade.

 
  É o relatório.

 

Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator

 

 

[1]
 Doc.4598012

[2]
 Doc. 5092764

[3]
 Doc. 5523581

[4]
 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO (§3º) - “Na prestação dos serviços a

CONCESSIONÁRIA procurará sempre a satisfação de seus clientes, obedecendo aos princípios da
eficiência, regularidade, continuidade, segurança, qualidade, generalidade, atualidade, cortesia com os
consumidores e modicidade das tarifas.”.

Á Á
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CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA (§1º) - 11. cumprir e fazer as normas legais
e regulamentares do serviço, inclusive as normas as ASEP-RJ, respondendo perante o ESTADO, a ASEP-RJ,
os consumidores e terceiros pelas eventuais consequências danosas da exploração dos serviços;”.

[5]
 Parecer nº 133/2021, doc. 23663397

[6]
 GEREG 701/2021, SEI-20031-902/000119/2021

 
Rio de Janeiro, 19 abril de 2022

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em
19/04/2022, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 31655015
e o código CRC 90A49011.
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